
 

Warunki w taryfie BIZNES EUROPA I ŚWIAT (17,00 zł netto / 20,91 zł brutto): 

 -Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci 

 -Nielimitowane rozmowy w roamingu UE 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y w roamingu UE 

 -Pakiet Nielimitowane GB dla każdego numeru z pełną prędkością do 10 GB miesięcznie  

-Pakiet Internet UE 1,00 GB   

Warunki w taryfie BIZNES EUROPA I ŚWIAT (18,80 zł netto / 23,13 zł brutto): 

 -Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci 

 -Nielimitowane rozmowy w roamingu UE 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y w roamingu UE 

 -Pakiet Nielimitowane GB dla każdego numeru z pełną prędkością do 30 GB miesięcznie  

-Pakiet Internet UE 2,23 GB   
 

Warunki w taryfie BIZNES EUROPA I ŚWIAT (20,00 zł netto / 24,60 zł brutto ): 

 -Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci 

 -Nielimitowane rozmowy w roamingu UE 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y w roamingu UE 

 -Pakiet Nielimitowane GB dla każdego numeru z pełną prędkością do 50 GB miesięcznie  

-Pakiet Internet UE 3,23 GB   

 

Warunki w taryfie BIZNES EUROPA I ŚWIAT (21,50 zł netto / 26,45 zł brutto ): 

 -Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci 

 -Nielimitowane rozmowy w roamingu UE 

 -Nielimitowane SMS-y i MMS-y w roamingu UE 

 -Pakiet Nielimitowane GB dla każdego numeru z pełną prędkością do 90 GB miesięcznie  

-Pakiet Internet UE 4,23 GB  
 

https://www.play.pl/pomoc/roaming/index.html 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            
                                                                  

OFERTA VOICE:

USŁUGA ROAMING ŚWIADCZONA ZGODNIE Z "PUP" RLAH

https://www.play.pl/pomoc/roaming/index.html
https://www.play.pl/pomoc/roaming/index.html


 

 

 

 

-Pakiet 30 GB (po wykorzystaniu wyłączenie) 
  
  

-Nielimitowany Internet z pełną prędkością do 50 GB (po wykorzystaniu 1 mb/s ) 

  
 

-Nielimitowany Internet z pełną prędkością do 100 GB (po wykorzystaniu 1 mb/s ) 

  
 

-Nielimitowany Internet z pełną prędkością do 200 GB (po wykorzystaniu 1 mb/s ) 
  
 

-Nielimitowany Internet z pełną prędkością do 300 GB (po wykorzystaniu 1 mb/s ) 

  

-Nielimitowany Internet z pełną prędkością bez limitu danych bez limitu prędkości 
  
 

PLAY INTERNET 9,99 zł netto + BIZNES EUROPA I ŚWIAT 17,00 zł netto  

 

W ofercie również:  

 

 

 

  
 

OFERTA DATA:

Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (9,99 zł netto / 12,30 zł brutto ):

Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (14,99 zł netto / 18,45 zł brutto ):

Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (24,99 zł netto / 30,75 zł brutto ):

Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (39,99 zł netto /49,20 zł brutto ):

Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (49,99 zł netto /61,50 zł brutto ):

NOWOŚĆ!
Warunki w taryfie PLAY INTERNET  (79,99 zł netto /98,40 zł brutto ):

Na każdym koncie minimum 2 usługi np.

-INTERNET MOBILNY 5G
-KARTY TELEMETRYCZNE
-WIRTUALNA CENTRALA
-BIZNES PAKIETY (dla kont od 20 sim)
-INTERNET ŚWIATŁOWODWY UPC (dostępność do sprawdzenia na danym adresie)
-STACJONARNY GSM NO LIMIT od 10 zł miesięcznie




